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Karuselldirektören ska resa vidare. Han sträcker fram 
ett barn, en pojke på några veckor: ”Tjugo kronor i månaden!”

En besökare slår till.
Han får barnet och han får tjugo kronor.

Efter några månader kommer inga mer pengar. Och ingen ka-
ruselldirektör går att finna.

Mannen vill inte ha barnet längre, han kräver att kommunen 
tar hand om pojken.

Det gör den inte. Kommunen ”finner ej skäl föreligga bifalla 
denna begäran”.

Ett kortfattat fattigvårdsärende 20 september 1914 i en sock-
en i södra Dalarna. Ett snabbt och enkelt beslut. Kanske ett 
rutinärende.

Jag tänker på karuselldirektören, men framförallt på pojken. 
Vad hände med honom?

Direktören är borta, men inte hans karusell. Den blir en bild 
för tillvaron, där barn klamrar sig fast, snurrar med, håller sig 
kvar. Varv efter varv.

Där några tappar taget, slungas ut.
Eller knuffas av.
Men så reser sig någon, mot alla odds, tar sats och hoppar 

på igen.



EN ASYL FÖR DE SMITTADE
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En stor byggnad. Massiv. Men lägre än kyrktornet i fonden.
Marken glänser våt under de avlövade fruktträden.
I hörnet en lekplats. Gungor och barn och tre flickor i bredd 

– som små musketörer i mjuka svarta baskrar.
De vänder sig mot kameran.

Lilla Hemmet i Stockholm är världens första asyl för barn födda 
med syfilis. Plats för femtio barn, granne med Sankt Görans 
sjukhus och kyrkan med samma namn.

Stora ljusa rum. Vita möbler och kvinnor i stärkta förkläden.
På en handduk ligger fem nakna barn. En sköterska sätter på 

dem skyddsglasögon, gör dem redo för kvartslampan.

En svartklädd kvinna lämnar byggnaden, trycker en stor blom-
bukett mot sitt bröst. Långa sidenband fladdrar i vinden.

Bakom henne står en man i vit rock. Han stänger porten.

Jag sitter på Stockholms stadsarkiv med fotoalbum från Lilla 
Hemmet. Det är 1920- och 30-tal och albumen har präglade 
pärmar och silkestofsar i ryggen. Jag anar att mannen i den vita 
rocken är Karl Marcus.

Precis som Lilla Hemmets grundare Edvard Welander, var 
Marcus även överläkare på Sankt Görans sjukhus tvärs över 
gatan. Sjukhuset som byggdes för patienter med smittsamma 
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könssjukdomar, men utökades med paviljonger för tuberkulos-
sjuka och fick bättre rykte. Vid den här tiden är de allra flesta 
patienterna könssjuka.

Här ligger späda barn intill sina syfilissjuka mödrar. En del 
äldre patienter saknar näsa. Ett tecken på långt framskriden 
sjukdom, en bild av hur den ”äter” sig fram genom att förstöra 
brosket.

Journalerna berättar om barn som dukar under, endast en 
eller två månader gamla. Men några bedöms möjliga att rädda 
och Karl Marcus gör som Welander – plockar över dem till Lilla 
Hemmet. Här isoleras de från omgivningen och vårdas för att 
förhindra utbrott av ”svårartade syfilitiska sjukdomar i hjärnan, 
ögonen, öronen och skelettet”. Sjukdomar som skulle kunna 
ge ”sådan invaliditet att de för sin återstående lifstid komma att 

Lilla Hemmet på Kungsholmen.
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ligga samhället till last”, som Edvard Welander uttrycker det.
Han visste vad han talade om. Han hade varit både militär-

läkare och läkare på besiktningsbyrån för prostituerade kvinnor 
i Stockholm. Han fick privatpersoner att öppna plånboken och 
kunde år 1900 starta en asyl för syfilissmittade barn i liten skala. 
Tio år senare invigs Lilla Hemmet för att möta efterfrågan på 
platser. Här hålls barnen under sina första levnadsår, i enstaka 
fall upp till tio år, den tid de är ”som farligast för omgivningen 
och själva löper största risken”. Vården är avgiftsfri och bekostas 
med välgörenhet, pengar från ”Barnens dag” och lotterier.

De behandlas med bad, sol och vitaminrik kost. Med kvick-
silver och arsenik.
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Fotoalbumen berättar om en tid före penicillinet. Att det 
är 1920-tal passar mig bra, för då bodde Kerstin här – dottern 
till Karin, en av de prostituerade kvinnor vars liv jag följde i min 
bok Fallna kvinnor.

Karin var syfilissjuk när hon födde Kerstin i januari 1921 
och de vårdades båda på Sankt Görans sjukhus. Karin plågades 
av svåra eksem till följd av kvicksilverbehandlingen. Men hon 
överlevde och det gjorde också Kerstin, som omhändertogs av 
myndigheterna och flyttades över till Lilla Hemmet när hon 
var nio månader.

Då startade Karin sin resa utför. Hon sov utomhus vid kaser-
nen för Kungliga Livgardet till häst, vid nuvarande Lidingövä-
gen på Gärdet. Hon sålde sig till militärer för femtio öre gången, 
greps av polis och internerades på Landskrona tvångsarbetsan-
stalt för brott mot lösdriverilagen.

När jag följde de internerade kvinnornas liv bakåt, slogs jag av 
hur de skyfflats runt som barn. Till barnhem och fosterhem. Inte 
alla, men tillräckligt många för att jag skulle bestämma mig för 
att nästa bok måste handla om barnen. Deras barn.

Vad hände med dem? Eftersom nittio procent av kvinnorna 
på Landskronaanstalten hade syfilis och/eller gonorré, utgår jag 
från Lilla Hemmet när jag försöker välja ut två barn att följa. Jag 
är inte särskilt optimistisk, flera barn har dubbla stämplar. De 
flesta är ”oäkta”, alla har dessutom syfilisstämpeln.
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Även Socialstyrelsen tyckte att man borde följa upp vad som 
hände med barnen till de internerade kvinnorna. ”Det växer 
inget gräs på allmän landsväg”, löd talesättet på 1920-talet. Men 
Socialstyrelsen var skeptisk. De prostituerade kvinnorna födde 
barn, de var inte så sterila som man kunde tro – med tanke på 
att så många var smittade av könssjukdomar. 1925 publicera-
de myndigheten sin undersökning av 936 intagna kvinnor på 
Landskronaanstalten och det visade sig att de fött 467 barn. Vart 
fjärde hade dött. Återstod alltså 311 barn.

Socialstyrelsen beklagade att ”förekomsten av vanart, kri-
minalitet m.m.” inte kunnat undersökas eftersom det saknas 
närmare upplysningar om dessa 311 barn. Men framhöll: ”Det 
synes emellertid önskvärt, att man för framtiden söker göra det-
ta material så fullständigt som möjligt och då även i nu berörda 
hänseende – detta kan bland annat komma att visa sig värdefullt 
vid behandlingen av sterilisationsfrågan.”

Jag är inte lejd av Socialstyrelsen. Men nu sitter jag åter i arkiven, 
för att följa upp Fallna kvinnor. Att jag skrev den boken beror 
på min farfar. Hans förflutna tvingade ner mig hit och ibland 
kan jag undra: Kommer jag någonsin upp?

Allt började 1996. Jag satt på biblioteket och kände plötsligt 
knackningen av farfars doktorsring mot min skalle. Farfar hade 
varit död i tjugo år och jag hade arbetat som journalist lika länge. 
Jag blev förvånad. Minnen från våningen i Uppsala blixtrade 
fram – farfars skrivbord med människoskallen, där han hade 
gem och gummisnoddar. Farmor som måste stå på en pall för att 
nå upp till spisen. Krukväxterna där farfar lade sitt nagelklipp. 
Blommor i krukor, i glas, i kolvar. Hos farfar blommade det 
fast det var vinter.

Jag började gräva i min familjehistoria och upptäckte att far-
far som botanikprofessor inte bara sysslat med växtförädling. I 
klipp från Upsala Nya Tidning från hans 60-årsdag 1948, pri-
sades hans stora insatser vid Rasbiologiska institutet i Uppsala. 
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Detta skulle jag aldrig publicera en rad om, bestämde jag. Men 
skrev så småningom boken Farfar var rasbiolog.

Varför gifte sig farfar med min farmor? Han som reste runt 
och propagerade för att man måste bevara den nordiska rasen 
genom att föda många långa och blonda barn. Min pappa och 
hans tre syskon blev små och mörka. Min faster var förvånad 
när jag började göra research: ”Visste du inte att din farfar var 
rasbiolog? Det har präglat hela min uppväxt.” Hon berättade att 
hon känt sig om ett ogräs. Varit övertygad om att hon inte hade 
rätt att fortplanta sig eftersom hon fysiskt klassificerades som 
en B-människa. Istället skulle hon öppna ett barnhem för för-
äldralösa A-barn. Det var viktigt att ge dem en god uppfostran, 
”för det är ju A-människorna som ska bestämma i samhället”, 
menade hon.

Researchen tog mig till källaren på universitetsbiblioteket i 
Uppsala, där rasbiologernas bildarkiv förvarades. Stora tjocka 
fotoalbum med rejäla mässingsskruvar. Chefen för bildarkivet 
låste dörren och lämnade mig under de skarpa lysrören, ensam 
med ”nordiska typer, lappar, judar, zigenare, tvillingar och tril-
lingar, brottslingar och andra undermåliga, kåtor och stugor, 
främmande rastyper …”

Ljust och mörkt. Gott och ont. Ärligt och opålitligt.
Album M6 berörde mig mer än de andra: Nakna kvinnor 

fotograferade i helbild, halvbild, profil, framifrån och bakifrån. 
Klassificerade som ”Brottslingar och andra undermåliga” och 
inspärrade på Statens tvångsarbetsanstalt i Landskrona. En äldre 
kvinna med flätor som en indianhövding tittade anklagande på 
mig.

Jag slog ihop albumet. Lämnade källaren i skam.
Mer än ett decennium senare mötte jag kvinnorna igen, i 

Landskrona på en utställning med polisbilder av lösdrivare. Den 
här gången tittade de uppfordrande på mig och jag kände att nu 
var det dags att skriva om dem som kallades ”bottensatsen”. De 
fallna kvinnorna. De som nästan alla tittade snett på, såg ner på 
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eller kastade lystna blickar efter. Som samhället ville gömma 
undan och uppfostra, men samtidigt dra fram i ljuset för att 
klassificera och sterilisera så att de inte förökade sig. Samhället 
skulle gå under om det blev för mycket ”bottensats”.

Anstalten i Landskrona var inrymd i stadens gamla fästning. 
Hit fraktades prostituerade kvinnor från hela landet med SJ:s 
speciella fångtransport.

Kerstins mamma Karin satt här på 1920-talet. Hon, liksom 
flera av hennes medfångar, levde in på 1980-talet. Det var 
omtumlande att upptäcka. Jag kan alltså ha suttit bredvid någon 
av dem på spårvagnen. Längre sedan är det inte.


